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Geachte mevrouw ,  

 

Blad 1 van 3 

Wij ontvingen op 03-06-2022 uw verzoek om te beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet 
worden opgesteld voor Oeververvanging T6 Noord, Oude Wetering, Woudwetering en 
Heimanswetering welke zijn gelegen binnen verschillende gemeenten in Zuid-Holland, o.a. in Kaag 
en Alphen a/d Rijn. 
 
Als uitgangspunt geldt dat alleen een MER hoeft te worden opgesteld, indien het bevoegd gezag 
van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen die de 
activiteit voor het milieu kan hebben. 
 
Deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd conform paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer (Wm) en is 
gebaseerd op de Aanmedlingsnotitie van 1april 2022, alsmede de achterliggende milieurapporten. 
Daarbij is rekening gehouden met alle aspecten van Bijlage III van de Europese M.e.r.-richtlijn. 
 
Voorgenomen activiteit 
Oeververvanging en oeverherstel van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering. 
Binnen het project wordt in totaal 2.362 m oeverconstructie vervangen en van 455 m 
oeverconstructie alleen de bovenbouw hersteld. Het project kenmerkt zich door een grote 
versnippering van de locaties waar de oeverconstructies vervangen dan wel hersteld dienen te 
worden. 
 
Noodzakelijkheid m.e.r.-beoordelingsbesluit 
De voorgenomen activiteit valt onder: 
M.e.r. categorie : D3.1 
Activiteit : Wijziging van een binnenvaarweg 
Drempelwaarde : Een oppervlakte van 25 ha of meer 
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Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is dit m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk, 
volgens artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit m.e.r., omdat de voorgenomen activiteit – de wijziging 
van een binnenvaarweg - een omvang heeft van veel minder dan 10 hectare en dit onder de 
drempelwaarde van 25 hectare ligt. 
 
Bevoegd gezag 
Voor het realiseren van de voorgenomen activiteit is een projectplan nodig op grond artikel 5.4 van 
de Waterwet. In dit kader is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag en voert de DCMR 
Milieudienst Rijnmond deze m.e.r.-beoordeling op verzoek van de provincie uit. 
 
Besluit 
Er hoeft geen MER te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te 
verwachten voor het milieu. 
 
Argumentatie 
Op basis van onderstaande argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te voorzien.  
 
Ten aanzien van de oeververvanging en het oeverherstel zijn er alleen in de aanleg- c.q. 
vervangingsfase relevante milieugevolgen te verwachten. Zo gauw de oeververvanging dan wel het 
oeverherstel heeft plaatsgevonden zijn de milieugevolgen tijdens de gebruiksfase gering tot geen. 
Tijdens de aanleg- c.q. vervangingsfase zijn de meeste relevante milieugevolgen, de gevolgen voor 
natuur, inclusief lucht (stikstofdepositie) en voor archeologie.  
Natuur: De gevolgen voor de natuur zijn beperkt en daarom is er ook geen ontheffing nodig op 
grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Gelet op de AERIUS-berekeningen zijn er ook geen 
gevolgen te verwachten die zullen leiden tot een Passende Beoordeling. Er is namelijk alleen sprake 
van tijdelijke gevolgen, omdat deze alleen zien op de aanleg- c.q. vervangingsfase (bouwfase) en 
niet op de gebruiksfase. Er zal derhalve geen sprake zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor de 
natuur. Terugdringing van stikstofdepositie is altijd gewenst, dus zijn maatregelen die leiden tot 
vermindering van de stikstofdepositie tijdens de aanleg- c.q. vervangingsfase ten zeerste aan te 
bevelen. 
Archeologie: op voorhand zijn er geen gevolgen voor de archeologie uit te sluiten, maar welke 
gevolgen wel kunnen worden veroorzaakt is afhankelijk van de gevolgde werkwijze. Indien gewerkt 
zal worden volgens het archeologisch meldingsprotocol zullen de mogelijke gevolgen voor de 
archeologie beperkt blijven. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor de archeologie te 
verwachten, wanneer gewerkt wordt conform het archeologisch meldingsprotocol. 
 
Uit de milieuonderzoeken voor bodem en waterbodem komt naar voren dat er sprake is van 
verontreinigde (water)bodem met zware metalen en met PAK’s (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen). Maar dit zijn historische verontreinigingen die niet zijn veroorzaakt door dit project 
en derhalve hoeven deze milieuaspecten niet meegewogen te worden in dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit. Deze oeververvanging zal niet leiden tot meer (water)bodemverontreiniging. 
Maar bij de uitvoering van dit project dient wel rekening te worden gehouden met de uitkomsten van 
het bodemonderzoek en het waterbodemonderzoek. 
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Bezwaar en beroep  
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een 
voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden 
dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. Derden kunnen bij het ontwerpbesluit in het kader 
van de Waterwet wel bezwaar maken tegen de m.e.r.-beoordeling. 
 
 
 
 
 




